Herrnhut viert Bigiyari!
Op 17 juni wordt Herrnhut 300 jaar oud.
In de hele wereld wordt dit bijzondere jubileum
gevierd. Het grootste feest is natuurlijk in
Herrnhut zelf. De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost viert mee. Wij
organiseren een reis naar Herrnhut van 13 t/m
20 juni.
Ook mensen die niet lid zijn van onze gemeente
zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan.
Vervoer
Wij reizen met een moderne touringcar vanaf
Wi Eegi Kerki. Vanuit Herrnhut worden er
uitstapjes georganiseerd, uiteraard met “onze”
touringcar.
Covid 19 vaccinatie
We leven in pandemie tijden. Op dit moment
lijkt het richting ontspanning te gaan, maar bij
het coronavirus weet je nooit. De bepalingen –
zeker voor groepsreizen – zijn streng. In Duitsland geldt op dit moment dat je het land alleen
dan zonder beperkingen binnenkomt als je
volledig gevaccineerd bent (met ‘booster’ dus).
Huisvesting
Wij logeren in het huis Komenský. Dat is het
gastenverblijf van de EBG in Herrnhut, de kerk
is op loopafstand. Het Komenský in voor de
jubileumweek een AAA locatie.
Komenský is een modern huis dat over een lift
beschikt. Het huis heeft een eigen keuken die
uiteraard rekening houdt met eventuele
dieetwensen. Alle kamers zijn voorzien van een
eigen badkamer met douche en wc. Er is gratis
wifi.

Gastenverblijf Komenský

Tweepersoonskamers
Helaas hebben wij in huis Komenský alleen 25
tweepersoonskamers kunnen krijgen. We
vragen de deelnemers om met de inschrijving
door te geven wie hun kamergenoot is.
Inspanning
Onze reis is een studiereis. Dat betekent dat er
ook vermoeiende momenten zijn. Het is echter
een reis zonder hele grote lichamelijke
inspanningen. Wij houden er rekening mee dat
veel deelnemers al op leeftijd zijn.
Prijs
De prijs voor deze 8-daagse reis, all-in (busreis,
overnachtingen in 2-persoonskamers, alle
maaltijden, uitstapjes, entreegelden etc.)
bedraagt € 750,00 p.p.
Reisleiding en aanmelden
De leiding van deze reis ligt in handen van ds.
Markus Gill, predikant van de Evangelische
Broedergemeente Amsterdam Zuidoost. U kunt
zich bij hem opgeven via
email: gill@ebgzuidoost.nl
telefoon/app: 06 41 69 19 84
Informatiebrief / informatiebijeenkomst
Na aanmelding ontvangt u het inschrijfformulier
en verdere informatie via onze informatiebrief.
Op maandag 25 april a.s. organiseren wij een
bijeenkomst voor alle deelnemers.

KORTE INFORMATIE
GEMEENTEREIS VAN DE EBG
AMSTERDAM ZUIDOOST NAAR HERRNHUT
13 – 20 JUNI 2022

Dag 5 – vrijdag 17 juni
We gaan na het ontbijt naar Zittau en bezichtigen het
beroemde Fastentuch. Met een stoomtreintje gaan
we dan naar het prachtige Zittauer gebergte. We
lunchen in een restaurant aan de grens met Tsjechië.
In de avond nemen we deel aan de grote optocht
t.g.v. de verjaardag van Herrnhut en aan de openlucht
dienst, met blazerskoor en vertegenwoordigers uit
de hele wereld.
Herrnhut

Dag 1 – maandag 13 juni
Reisdag. We vertrekken vroeg in de ochtend vanaf
Wi Eegi Kerki. Het precieze tijdstip wordt later
bekendgemaakt. Neem een eigen lunchpakket mee!
Aankomst in Herrnhut voor het avondeten. Wij
reizen met een moderne touringcar vanaf Wi Eegi
Kerki. Vanuit Herrnhut worden er uitstapjes
georganiseerd, uiteraard met “onze” touringcar.
Dag 2 – dinsdag 14 juni
Kennismaking met Herrnhut. We bezichtigen de
kerk, de tentoonstelling over de geschiedenis van de
EBG en de Godsakker. Tussen de middag luisteren
we naar een klein orgelconcert op het splinternieuwe
orgel van Herrnhut. In de middag gaan we naar de
Sternemanufaktur, waar ook de ster van Wi Eegi
Kerki gemaakt is.
Dag 3 – woensdag 15 juni
We gaan met onze bus naar Dresden. Dat is de oude
hoofdstad van Saksen, vroeger de zetel van de
koning. Wij brengen een bezoek aan de EBG aldaar
en bezichtigen de historische stad. In de middag is
er gelegenheid om op eigen houtje te gaan shoppen
in het grootste winkelcentrum van de stad.
Dag 4 – donderdag 16 juni
In de ochtend gaan we naar het zendingsmuseum
voor de grote extra tentoonstelling 300 jaar
Herrnhut. In de vaste tentoonstelling kijken we met
name naar de voorwerpen uit Suriname. Later op de
dag is het grote Liefdemaal aan de vooravond van
de verjaardag met gasten uit de hele wereld. Wij
zullen met onze reisgroep als vertegenwoordigers
van de EBG in Nederland ook een bijdrage leveren
aan deze dienst.

Dag 6 – zaterdag 18 juni
Op zaterdagochtend is er geen programma. U kunt
op eigen houtje naar de historische ambachtsmarkt
gaan om cadeautjes te kopen of gewoon rond te
kijken. In de middag gaan we met onze bus naar
Berthelsdorf voor de kerk waar op 13 augustus 1727
het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden, het
‘Pinksterfeest van de Broedergemeente’. We
drinken koffie in het voormalige kasteel van Graaf
von Zinzendorf.
In de avond vieren we in Herrnhut het Heilig
Avondmaal. Neem gepaste kleding mee!
Dag 7 – zondag 19 juni
Het is zondag! We nemen deel aan de feestelijke
jubileum preekdienst. Daarna is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten.
In de middag wordt er in het hele dorp feest gevierd,
met kraampjes, eettentjes, muziek en een
historische optocht.
Dag 8 – maandag 20 juni
Reisdag. Terugreis naar Nederland. Aankomst in
Amsterdam in de avond.

Dresden

Berthelsdorf

Links
Als u zich digitaal op onze reis digitaal wilt voorbereiden, dat kan middels deze links:
www.kirchensaal-herrnhut.de
De Grote Zaal te Herrnhut, de moeder van alle
kerkzalen van de Broedergemeente.
www.herrnhut-entdecken.de
Tentoonstelling over Zinzendorf en de Dagteksten.
www.gottesacker-herrnhut.de
De Gottesacker met het graf van von Zinzendorf en
van Hernhutters uit de hele wereld.
https://voelkerkunde-herrnhut.skd.museu
Het Zendingsmuseum Herrnhut, wij kijken met name
naar de voorwerpen uit Suriname.
www.herrnhuter-sterne.de/en
Herrnhuter Sternemanufaktur, ook de ster in Wi Eegi
Kerki komt hier vandaan.
www.unitaetsarchiv.de/en
Het Archief van de EBG, waarin ook veel documenten uit Suriname bewaard worden.
www.losungen.de/die-losungen/
De Zaal waar elk jaar de Dagteksten worden
getrokken.
https://zinzendorfschloss.de
De kerk van het Avondmaal op 13 augustus 1727 en
Zinzendorfs kasteel in Berthelsdorf.
https://zittau.de/de/tourismus-kultur-freizeit
Het Zittauer Fastentuch, een prachtig doek met
afbeeldingen bij verhalen uit de Bijbel.
www.dresden.de/de/tourismus/tourismus.html.php
Sightseeing Dresden.
www.dresden.ebu.de
Broedergemeente Dresden.
www.komensky.de
Het Komenský, het gastenverblijf van de Broedergemeente in Herrnhut waar wij logeren.

